Taal: Nederlands

Standaardformulier
publicatieplicht

Fondswervende instellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam

Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht

Nummer Kamer van
Koophandel

4 1 1 2 1 0 9 7

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres

Singel 273-275

Telefoonnummer

0 5 2 8 8 7 8 6 3 1

E-mailadres

info@aandachtscentrumdordrecht.nl

Website (*)

www.aandachtscentrumdordrecht.nl

RSIN (**)

8 0 1 5 4 7 3 1 3

Actief in sector (*)

Welzijn - Overig welzijnswerk
- Secundaire sector (indien van toepassing) - Secundaire sector (indien van toepassing) -

In welke landen is
uw instelling actief? (*)

2

Aantal medewerkers (*)

2 0

Aantal vrijwilligers (*)

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.
Vrijwilligers die zich regelmatig (meer dan 3 keer per jaar) inzetten voor uw instelling.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

W.W. Kieboom

Secretaris

E,C van Wenum-Kroon

Penningmeester

F. de Groot.

Algemeen bestuurslid

C.Spelbos

Algemeen bestuurslid

A. Bowier.

Overige informatie
bestuur (*)

IB 112 - 1Z*2FOL 

Doelgroepen (*)
(meerdere opties mogelijk)

(*) Optioneel veld, niet verplicht

Algemeen publiek
Alleenstaande ouders
Analfabeten
Chronisch zieken
Dak- en thuislozen
Dieren
Gedetineerden
Gelovigen
Gemeenschappen
Jongeren

Kinderen
Lhbtqi+
Mensen met een beperking
Milieu
Minderheden
Minima
Natuurgebieden
Oceanen en zeeën
Ouderen
Patiënten

Slachtoffers van geweld
Slachtoffers van natuurrampen
Slachtoffers van oorlog
Slachtoffers van seksueel misbruik
Studenten
Verslaafden
Vluchtelingen
Vrouwen en meisjes
Werklozen
Wildlife
Overig

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

Het doel van de stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht is het creëren en
instandhouden van een plaats waar:
1. gastvrijheid wordt geboden aan een ieder die daaraan behoefte heeft;
2. mensen hun nood uit kunnen praten en over levens- en geloofsvragen kunnen
praten;
3. informatie en advies kan worden gegeven ten aanzien van plaatselijke en regionale
(professionele) hulpverlening;
4. bemiddeling mogelijk is bij acute vragen en nood;
5. men in en uit kan lopen, lezen, mediteren, bidden en tot rust komen,
alsmede al hetgeen dat daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.

Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Het Aandachtscentrum ontvangt normaliter zo’n 40 tot 50 bezoekers per dag. Medio
2019 was het Aandachtscentrum vijf middagen en één ochtend per week geopend, ook
gedurende de feestdagen. Op jaarbasis gaat het dan om 12.000 tot 15.000 bezoeken.
Tijdens de coronacrisis werd de inloop beperkt als gevolg van de opgelegde RIVM
maatregelen. Deels werd dat opgevangen door activiteiten op straat, zoals de
voedseluitgifte onder de vlag van Licht voor Dordt. Inmiddels zijn we vier middagen en
één ochtend per week open voor brooduitgifte en koffie. Door de beperktere
openingstijden neemt het aantal bezoeken op jaarbasis af.
Naast bezoekers van de inloop en brooduitgifte, is er ook een aantal bezoekers dat het
Aandachtscentrum bezoekt voor de taalgroepen. En er is een groep bezoekers die zich
actief inzet voor het Aandachtscentrum, bijvoorbeeld via de werkgroep GWN DOEN!,
waar zij activiteiten en uitstapjes organiseren.
In 2021 is een impactmeting uitgevoerd waaruit blijkt dat bezoekers zich gezien weten,
op verhaal kunnen komen en zich minder eenzaam voelen door het
Aandachtscentrum. Ook geven ze aan bij ons terecht te kunnen met hulpvragen.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Toezegginge van de participerende kerken.
Giften van particulieren en bedrijven.
Bijdragen vanuit fondsen.
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Algemeen (vervolg)
Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Betalingv an de kosten zoals personeelskosten-huisvestingskosten
kantoorkosten -operationele kosten zijnde verstekkingen aan bezoekers.

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

Open

Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

n.v.t.

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Voor de bezoekers:
- wekelijkse inloop (4 ochtenden + 1 middag)
- aandacht op afstand (contact houden met bezoekers die niet naar het
Aandachtscentrum kunnen komen)
- brood- en voedseluitgfite
- pannenkoekenmiddagen en soepzondagen
- aandacht voor taal (taaloefengroepen)
- GWN Doen! (activiteiten georganiseerd samen met bezoekers):
- paasstukjes maken
- Syrische middag
- creatieve middag
- strandbezoeken op 31 juli en 19 augustus
- burendag op 25 september
- kerstviering (in twee groepen ivm coronamaatregelen)
Voor de (vrijwillige) medewerkers:
- medewerkersdag
- zomerborrel
- training 'Provocatief met bezoekers'
- collegiaal bezoek aan inloophuizen in Rotterdam en Tiel

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar het
activiteitenverslag te vinden is.

Open
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Balans

3 1

Balansdatum

Activa

– 1 2

– 2 0 2

1 Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

31-12-2020 (*)

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€

Financiële vaste activa

€
€

Voorraden

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€

€
€

4.838

6.498

€

+

€

4.838

+
6.498

Continuïteitsreserve

€

Bestemmingsreserve

€

€

Herwaarderings
reserve

€

€

Overige reserves

€

€

2.985

€

+

143.640

+
€

151.805

€

156.643

€

131.372

€

+

135.437

+
€

131.372

135.437

1.880

€
148.820

31-12-2020 (*)

€
Bestemmingsfondsen

€

€

Voorzieningen

€

Langlopende schulden

€

Kortlopende schulden

€

17.271

Totaal

€

156.643

6.350

€

+
€

€

8.000

145.520

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2021

€

€

Totaal

Passiva

152.018

€

10.231

€

152.018

+

+
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Baten van particulieren
Collecten

€

€

Nalatenschappen

€

€

2.000

Overige baten particulieren

€

4.504

€

6.018

Som van baten van particulieren

€

4.504

€

8.018

Baten van bedrijven

€

2.563

€

1.790

Baten van loterijinstellingen

€

€

Baten van subsidie van overheden

€

€

Baten van verbonden instellingen zonder winststreven

€

41.873

Baten van andere instellingen zonder winststreven

€

24.000

Som van de geworven baten

€

Baten als tegenprestatie voor levering van producten
en/of diensten

+

€

28.794

€

24.200

72.940

€

62.802

€

750

€

750

Overige baten

€

7.850

€

4.137

Som van de baten

€

81.540

€

67.689

+

+

+

+

+
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Staat van baten en lasten

Lasten

2021

2020 (*)

Besteed aan doelstellingen
(Directe) dienst- en hulpverlening

€

Aankoop en beheer

€

Voorlichting en bewustwording

€

Recreatie, sport en wensvervulling

€

€

Onderzoek

€

€

Evangelisatie en zending

€

€

Educatie, opleidingen en cursussen

€

Lobby en belangenbehartiging

€

€

6.547

5.959

€
€

1.349

€

4.411

1.244

515

€

Anders, namelijk (vul hier in)

€

+

Besteed aan doelstellingen

€

Wervingskosten

€

Kosten beheer en administratie

€

73.439

Som van de lasten

€

Onder de som van de lasten is aan Personeelskosten
een bedrag meegenomen van:

€
€

12.307

+
7.718

€
€

59.499

85.746

€

67.217

€

58.361

€

45.175

Saldo financiële baten en lasten

€

141

€

-201

Saldo baten en lasten

€

-4.065

€

271

+

Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als
hier een toelichting in is
opgenomen.

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

Open

+

